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Om bogen
Bogen handler om faglig kommunikation i praksis. Om hvordan man metodisk og professionelt kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode,
og bogen tager afsæt i noget af det nyeste forskning inden for området.
Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række
effektive værktøjer. Bogen behandler emner som motivation, forandring,
som skridt for skridt beskriver de forskellige faser. Bogen præsenterer
mange praktiske eksempler, og der er udvalgt cases fra forskellige
områder som fx rehabilitering, sundhed, kriminalforsorg, beskæftigelse,
misbrug og ungeområdet. Bogen er inddelt i to hovedafsnit, hvor første
del beskriver den motiverende samtale ud fra teorien. Anden del har mere
praktisk fokus, og den består af konkrete eksempler på samtaler.
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